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  اطالعيه
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شنبهچهار   ١٣٨٧مهر چهارم  بيست   جمشيد هاديان                                              
  

  اطالعيه

  گشايش سايت سرمايه اثر کارل مارکس 
 ٨٧ مهر ٢٠، از روز شنبه )٢٠٠٧مه  (٨۶، جلد اول، ترجمه جمشيد هاديان، نشر ارديبهشت )کاپيتال (سرمايهکتاب 

  : قابل دسترسی استکاپيتال فارسی دات کامروی اينترنت قرار گرفته و از طريق آدرس ) ٢٠٠٨ اکتبر ١١(

com.kapitalfarsi.www    را به دوستان و آشنايان خود اطالع دهيدکاپيتاللطفا افتتاح سايت .  

  ٢٠٠٨ اکتبر ١٢؛ ١٣٨٧مهر  ٢١ اني هادديجمش  .در انتظار دريافت نظرات و پيشنهادات شما هستيم

com.kapitalfarsi.www 
  

های  هر چه وسيعتری از کارگران و زحمتکشان به آموزشکه ضامن دستيابی اقشارسرمايه، نسخه اينترنتی کتاب انتشار

اين درتوضيح ضرورت اين کارهمين بس که گفته شود انتشار. هد بود، نيازبه توجيه نداردبخش اين کتاب خوا نجات

زات اقشار د صد ساله مباررونکنونی درساز نسخه چيزی جز پاسخی به يک ضرورت عاجل تاريخی در مقطع سرنوشت

سرنوشت ی به آزادی و برابری و حاکميت برو زحمتکش ايران برای رهائی از ظلم و استثمار، و دستيابوطبقات کارگر

  . طريق برپائی حکومت شورائی نيستازخويش 

همه  ساعت وقت صرف آن شده حداکثر تالش از ۵٢٠ که متجاوز از کاپيتال فارسی دات کامريزی فنی سايت  طرحدر

ها تا حد اول آنکه حجم پرونده: ای مبذول شده است اما در اين زمينه از دو نظر توجه و تالش ويژه. نظر بعمل آمده است

ئی های مختلف کتاب حتی با کندترين اتصاالت اينترنتی در کشورها ممکن سبک شود تا، در نتيجه، مراجعه به بخش

ها، و  نويس ها، پی و مکرربه زيرنويسناگزيردوم آنکه مراجعات د؛ وترين نحوممکن انجام گير مانند ايران به سريع

ترين نحو  روشنترين و رين، سريعت حال خواندن آن است به سهلدربخش خاصی که خواننده تر و جلوتراز های عقب بخش

و » ت فنیتوضيحا«ول مطالعه درجه ا درکاپيتال فارسی دات کامسايت  درزمينه چگونگی استفاده از.ممکن عملی شود

  . کنم کتاب را توصيه می» نسخه اينترنتی«و  » نشر چاپی« مترجم برهای آن مطالعه مقدمهپس از

رون خود سايت بکار کند، اما ظرف چند روز آينده برای جستجوی مطالب د اين لحظه هنوز کار نمیدر» جستجو«دکمه 

در صفحه اول » مقدمه مترجم بر نسخه چاپی کتاب«مورد چند و چون خود اين ترجمه توجه شما را به در. خواهد افتاد

با آرزوی سالمتی، پيروزی و بهروزی  .اميدوارم نظرات و پيشنهادات خود را از ما دريغ نکنيد .سايت جلب می کنم

  برای شما،

  ١٣٨٧ مهر ٢٣ -٢٠٠٨ اکتبر ١۵ -جمشيد هاديان


